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Inleiding 

 

Ik ga het niet hebben over het werk van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Want het 

werk van de commissie ziet maar op een fractie van wat wetenschappelijke integriteit inhoudt, 

namelijk schendingen daarvan. Terwijl integriteit veel meer omvattend is – integriteit gaat bijvoor-

beeld ook over waarden. De commissie krijgt daarentegen alleen maar de ondergrens te zien. Om-

dat ik nu toch afzwaai als voorzitter van de commissie voelt het ook een beetje als mijn verant-

woordelijkheid om maar een netelig onderwerp aan te snijden dat desalniettemin relevant is, en dat 

is activisme in de wetenschap. Ik hoop jullie daarover een beetje aan het denken te zetten. Ik vind 

het zelf een heel moeilijk onderwerp, want op het moment dat je termen als woke en cancelcultuur 

in de mond neemt dan voel je al dat je een beetje moet uitkijken. Toch denk ik dat het goed is om 

hier over te spreken, ook omdat het leeft op de academische werkvloer.  

 

Loslaten van het streven naar waarheidsvinding 

 

Ik begin met een opmerkelijke verandering in de VSNU-gedragscode uit 2018. Het gaat mij om 

een wijziging ten aanzien van al de eerdere VSNU-codes uit 2004, 2012 en 2014 – en ook ten 

aanzien van eerdere internationale codes.  

 

In al deze oude codes stond de kernwaarde “onpartijdigheid.” Hieronder stond het volgende prin-

cipe:    

 

“De wetenschapsbeoefenaar laat zich bij zijn wetenschappelijke activiteiten leiden door 

geen ander belang dan het wetenschappelijk belang.”  

 

De "definitie" die daaronder stond luidde:  
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“Een wetenschapsbeoefenaar is onpartijdig en objectief als hij zich bij zijn oordeelsvor-

ming en beslissingen niet laat leiden door persoonlijke belangen, voorkeur, genegenheid of 

vooroordeel, of door de belangen van zijn opdrachtgever/financier.” 

 

Het is een standaardtekst die in alle oude VSNU-gedragscodes voorkomt. En die een soort rem 

zet op activisme alsook op de invloed van commerciële belangen: als wetenschapper dient men te 

streven naar een neutraliteit, objectiviteit of waarheid die voorbij ideologische of commerciële be-

langen ligt. Bij de "uitwerking" daarvan zien we dan ook, onder meer:  

 

"De keuze van methoden en criteria is uitsluitend afgestemd op het doel van waarheids-

vinding en niet op externe doelen als commercieel succes of politieke invloed."  

 

Als je kijkt naar de zojuist door de vorige spreker, Jeanette Pols, beschreven inborst van weten-

schappers – namelijk  dat ze de wereld een beetje beter willen begrijpen – is dat dus helemaal in 

lijn met de code. 

 

Er is precies op dit punt een belangrijk contrast met de VSNU-gedragscode 2018. Daar zien we 

voor het eerst géén verwijzing naar (het streven naar) waarheidsvinding, géén verwijzing naar (het 

streven naar) objectiviteit en géén verwijzing naar (het streven naar) neutraliteit.  

 

Wat staat er dan wel? In deze code wordt onpartijdigheid ondergebracht bij het principe onafhanke-

lijkheid. Een opmerkelijke wijziging, want het streven naar onpartijdigheid, objectiviteit, neutraliteit 

of waarheidsvinding zou op zichzelf toch al een wezenskenmerk moeten zijn van wetenschap? En 

wanneer het principe onafhankelijkheid wordt besproken dan staat er, en ik citeer uit de gedragscode:  

 

“Onafhankelijkheid is in elk geval vereist bij de opzet en uitvoering van en rapportage over 

het onderzoek; bij de keuze van het onderzoeksobject en van de onderzoeksvraag is onaf-

hankelijkheid niet altijd nodig.”  

 

Hier voel je dat er ruimte ontstaat voor externe invloed – dat de wetenschapper zich laat leiden 

"door geen ander belang dan het wetenschappelijk belang" lijkt losgelaten.  

 

Vervolgens staat bij het principe verantwoordelijkheid:  

 



 3 

“Verantwoordelijkheid houdt ook in dat men onderzoek doet dat wetenschappelijk en/of 

maatschappelijk relevant is.”  

 

Het gaat mij vooral om dat woordje “en/of.” Want het kan dus zo zijn dat een wetenschapper 

onderzoek doet dat maatschappelijk relevant is, maar niet per se ook wetenschappelijk relevant is. 

Nogmaals, hier verlaten we dus het principe uit de oude gedragscodes, dat de wetenschapper zich 

bij wetenschappelijke activiteiten laat leiden "door geen ander belang dan het wetenschappelijk 

belang." 

 

Het stuk van de KNAW over academische vrijheid dat dit jaar is uitgekomen, borduurt hierop 

voort. Er staat, en ik citeer:  

 

"Een van de professionele normen die de academische vrijheid in de praktijk kan en mag 

begrenzen en richting kan geven is de verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en 

milieu."  

 

Niet alleen het belang van de wetenschap is dus leidend, maar ook andere 'grote' belangen "mens, 

maatschappij en milieu." Termen die lang niet eenduidig zijn en waar verschillend over wordt ge-

dacht. Toch mogen die academische vrijheid begrenzen. 

 

Vervolgens pakken de auteurs het "en/of" op:  

 

"Dit principe houdt ook in dat onderzoekers wetenschap beoefenen die wetenschappelijk 

en/of maatschappelijke relevant is. Tegen deze achtergrond is het zaak dat wetenschappers 

steeds een goed evenwicht zoeken tussen academische vrijheid en onafhankelijkheid ener-

zijds en (maatschappelijke) verantwoordelijkheid anderzijds." 

 

Het gaat dus niet om "en/en" – verantwoordelijkheid én academische vrijheid – maar "en/of." 

Dus je ziet hier dat maatschappelijke verantwoordelijkheid de academische vrijheid en onafhanke-

lijkheid – kernelementen van wetenschap – mag inperken.  

 

Maar nogmaals, wat maatschappelijke verantwoordelijkheid precies inhoudt – "mens, maatschap-

pij en milieu" – kan van persoon tot persoon verschillen: de moraal van de één is immers de moraal 

van de ander niet. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook een rechtstaat: om een pluriformiteit van 
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de morele opvattingen moraal mogelijk te maken. De vraag is nu, of en in hoeverre wetenschap 

dan nog een pluriformiteit van morele opvattingen toelaat, of dat zij nu zelf vatbaar wordt voor 

ideologische kleuring?  

 

En als dat laatste gebeurt, voelen wetenschappers zich dan nog vrij om zich kritisch en onafhan-

kelijk op te stellen? Is dat de begrenzing die wij dan accepteren?  

 

Want wat wordt er precies bedoelt met het 'balanceren' tussen onafhankelijkheid en verantwoor-

delijkheid? Betekent balanceren hier eigenlijk niet dat de kern van wetenschap – een streven naar 

onafhankelijke waarheidsvinding – onder druk kan komen te staan van ideologie? Ik stel alleen 

vragen. 

 

Social justice  

 

En toen zat ik eigenlijk met de handen in het haar, want hoe nu door te gaan met deze presentatie? 

Mag je de vraag stellen, hoe activistisch sommige wetenschap dan is? Of wat voor voorbeelden 

zijn er in de praktijk? Ik moet eerlijk zeggen dat het dan wel stekelig wordt, want activisme bestaat 

namelijk in vele soorten en maten.  

 

Ik heb zelf naast rechten ook theologie gestudeerd, en er waren mensen die als overtuigd Katholiek 

of Protestant de wetenschap eenvoudigweg als hulpmiddel zagen voor hun geloofsovertuiging. Een 

religieuze agenda bepaalde, al dan niet impliciet, de keuzen en misschien ook wel de uitkomsten 

van onderzoek. Dan zou je kunnen zeggen: ook dat is, met oog op de oude codes, een vorm van 

activisme — je wordt dan immers gestuurd door je geloofsovertuiging. Maar dat zou nu dus ok 

zijn: het gaat immers over opvattingen over mens, maatschappij en wellicht ook milieu. 

 

Met andere woorden, waar wetenschap ruimte laat voor activisme, ontstaat ruimte voor allerlei 

morele opvattingen, of die zich nu links of rechts van het ideologische spectrum bevinden. 

 

Tegenwoordig gaat de discussie met name over het (voornamelijk) uit de Verenigde Staten over-

gewaaide critical theory, in de populaire cultuur bekend onder problematische noties als woke en 

cancelculture. Het gaat dan in de kern om de zoektocht naar social justice. Hoe dan ook, het is heel 

moeilijk om daar in zijn algemeenheid iets over zeggen, want de kritische theorie bestaat in vele 
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soorten en maten: van queer theory tot fat studies en critical legal theory, waarvan veel varianten inmiddels 

gemeengoed zijn geworden aan universiteiten.  

 

Maar er zijn ook geluiden – in de media en ik hoor die ook wel in de praktijk – dat de agenda van 

kritische theorie op de werkvloer als beknellend wordt ervaren (de social justice van de één is immers 

de social justice van de ander niet); en dat dat soms leidt tot een vorm van zelfcensuur. Dat zou dan 

betekenen dat er afbreuk wordt gedaan aan academische vrijheid en onafhankelijkheid. Zien we 

hier de uitwerking van het 'balanceren' met maatschappelijke verantwoordelijkheid? 

 

Cynical theories 

 

De route die ik vanaf nu kies is een beetje een veilige; namelijk door een specifieke publicatie te 

volgen. Er is veel onderzoek gepubliceerd dat in meer of mindere mate als critical theory te gelden 

heeft en er zijn ook weer studies die kritisch zijn op critical theory. In die laatste categorie valt het 

boek Cynical theories van – zelfverklaard linkse – wetenschappers Helen Pluckrose en James Lindsay.  

 

Op het boek valt zeker het een en ander aan te merken; maar de auteurs zijn bekend geworden 

omdat ze in 2017 neppapers hadden verstuurd naar verschillende toptijdschriften. Om aan te tonen 

dat, zolang wetenschappelijk onderzoek maar in lijn zou zijn met wenselijke, identiteitspolitieke 

thema's, niet zo scherp zou worden gekeken naar of het wetenschappelijk allemaal wel klopt. Bi-

zarre papers werden geplaatst, zoals een artikel dat voorstelde om mannen als honden af te richten 

om een verkrachtingscultuur tegen te gaan. Ook een artikel met agressieve passages uit Hitlers 

Mein Kampf, herschreven in feministische taal, werd gepubliceerd. Het kwam bekend te staan als 

de Grievance studies affair en heeft in de Verenigde Staten – anders dan in Nederland – flink wat stof 

doen opwaaien.  

 

Bij hun werkwijze kun je wat vraagtekens plaatsen als het gaat om wetenschappelijke integriteit, 

maar het was natuurlijk bedoeld als een hoax. Enfin, als ze daarna dan een boek schrijven over 

critical theory, dan verwacht je een gestrekt been, maar dat vond ik nog meevallen.  

 

Maar nu dan (te) kort en bondig: hoe schetsen zij de kerngedachten van critical theory? Ik vat het 

kort samen, maar jullie zitten er waarschijnlijk zelf goed in, allicht beter dan ik. Beïnvloed door het 

Frans postmodernisme – met name denkers als Foucault – gaat men ervanuit dat de maatschappij 

wordt gevormd door systemen van macht en privilege, die moeten worden bestreden onder de vlag 
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van social justice. Deze machtssystemen worden gekenmerkt door geprivilegieerde of onderdrukte posities 

ten aanzien van identiteit (bijvoorbeeld wit of zwart, man of vrouw, Westers of niet-Westers – of 

fluïde posities danwel kruisingen daartussen). Er wordt daarbij veel belang gehecht aan de macht 

van taal. Woorden kunnen onderdrukkend zijn, al naar gelang wie deze in de mond nemen. Zo 

kan iemand die onbedoeld een 'verkeerd' woord gebruikt toch als racist, neokoloniaal, seksist of 

homofoob worden bestempeld, afhangende van wie het zegt en wie de taal ondergaat.  

 

Voor deze discussie met name relevant is daarbij – in postmoderne traditie – de idee van objectieve 

kennis wordt verworpen. Kennis is altijd afhankelijk van de in de machtsstructuur ingenomen 

positie (positionaliteit). Uit deze koker komt ook het diffuse maatschappelijke begrip ‘woke’, wat 

zoveel  betekent als je bewust zijn van deze machtsstructuren. Wie zich daarvan (nog) niet bewust 

is, heeft bijvoorbeeld unconscious bias, wordt verblind door privilege of doet zelfs aan wilful ignorance. 

En zo, even heel kort – te kort – door de bocht, de motieven van kritische theorie volgens de 

auteurs. 

 

Waar de auteurs veel nadruk op leggen, en ik denk dat ze vooral op dat punt gelijk hebben, is dat 

er de laatste jaren een activist turn in de wetenschap wordt waargenomen. Waar het klassieke post-

modernisme vooral deed aan de ontmaskering van machtsstructuren — je denkt wel dat je iets 

weet maar kijk eens: dat hangt vooral af vanuit welk perspectief je kijkt; een sceptische positie dus 

— ligt nu de nadruk actie, namelijk het te lijf gaan van die machtsstructuren onder het mom van 

social justice. Op die manier, zo zeggen de auteurs, heeft kritische theorie zich ontwikkeld tot, of 

trekken gekregen van, een activistische ideologie. 

 

Social justice scholarschip en research justice 

 

Helemaal platgeslagen, is het binnen critical theory ook de taak van de wetenschapper om de bespro-

ken machtsstructuren te doorbreken, aldus de auteurs. Langs deze morele invalshoek is het een 

opdracht aan de wetenschap om aan voorheen onderdrukte identiteiten een stem en een perspec-

tief te geven. Er ligt daarbij veel nadruk op de ervaring vanuit dat eigen perspectief. Volgens de 

auteurs is critical theory dan ook vooral in de humaniora populair, omdat daar methoden voorhanden 

zijn om iemands ervaring van onderdrukking of uitsluiting te onderzoeken.  

 

Als het een morele opdracht van de wetenschap om de onderdrukte identiteiten een stem te geven, 

bijvoorbeeld onder de noemer social justice scholarship, dan dient wetenschap vooral op die 
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perspectieven gericht te zijn. Extreem genomen – ik schets het in navolging van de auteurs nu heel 

grof – zou wetenschap langs die lijnen dan bijvoorbeeld eigenlijk onderzoek moeten betreffen naar 

racisme door witte maar niet door zwarte mensen, homofobie door hetero’s, seksisme door man-

nen en kolonisatie door de westerse culturen et cetera.  

 

In dat verband doemt ook de term research justice op. Dan gaat het om systemische aspecten: wie 

zitten er in benoemingscommissie (zitten daar bijvoorbeeld ook de stemmen in van onderdrukte 

perspectieven)? Welke beleidskeuzes worden gemaakt? Hoe zit de verdeling van onderzoeksgelden 

in elkaar? Welke keuzes worden gemaakt bij benoemingen en promoties? Aan wie worden weten-

schapsprijzen toegekend? Krijgen onderdrukte perspectieven in dit alles wel de overhand en wor-

den geprivilegieerde perspectieven wel voldoende weerwoord geboden? Of worden er wel genoeg 

mensen van kleur geciteerd (citation justice)?  

 

Evaluatie 

 

Laat ik het voorop stellen, er is veel goeds aan het denken over positionaliteit en identiteit, er wordt 

prachtig onderzoek verricht door individuele wetenschappers op dit terrein en het laatste wat ik 

wil doen is mensen over één kam scheren, laat staan in de woke-hoek duwen, of mij negatief uitlaten 

over wie zich daar positioneert.  

 

Maar ik wil kritische en zelfkritische vragen kúnnen stellen en stellen. Eén daarvan – en dat geldt 

voor alle vormen van wetenschappelijk activisme – is of het wetenschappelijk belang dan niet te 

zeer wordt gerelativeerd. Wordt wetenschap dan niet een soort self fulfilling prophecy (wie onderdruk-

king zoekt zal onderdrukking vinden)? En wat zal dit doen met het vertrouwen van de maatschap-

pij in de wetenschap (of krijgen we een onderscheid tussen linkse danwel rechtse wetenschap, zoals 

op sommige plekken in de Verenigde Staten)? En wat gebeurt er met academische vrijheid en 

openheid? De dialoog met andersdenkenden aangaan? Er zijn genoeg populaire voorbeelden van 

hoe scherp een activistische agenda kan doorwerken. Wat te denken van een biologiedocent aan 

Harvard die laatst onder vuur kwam te liggen omdat zij een biologisch onderscheid maakte tussen 

mannelijke en vrouwelijke sekse? Of het beleid aan diezelfde universiteit dat er een moderator 

moet worden geplaatst naast 'controversiële' sprekers. En wat te denken van de diepe impact die 

klachten kunnen hebben over ervaren racisme, seksisme en homohaat – vanwege bijvoorbeeld 'ver-

keerd' taalgebruik – op academici of bestuurders die racisme, seksisme of homohaar juist 



 8 

verafschuwen? En in hoeverre werkt een en ander systemisch door als het gaat om funding, com-

missies, tijdschriften en jury’s bij wetenschapsprijzen? 

 

Waar de duivel in de Verenigde Staten nog wel eens op klompen komt, komt deze in Nederland 

op geitenwollensokken. De scherpe randjes zijn hier misschien net wat minder scherp. Neem het 

instellingsplan van onze eigen Universiteit van Amsterdam. Daar staat dat "sociale onrechtvaar-

digheid en uitsluiting" actief moeten worden tegengegaan "mede door de mechanismen erachter 

bloot te leggen." Ook bij mijn eigen faculteit staat in het instellingsplan dat er gedacht moet worden 

“van buiten naar binnen” en dat uitdagingen als duurzaamheid, de klimaatcrisis, maatschappelijke 

ongelijkheid en dergelijke "dringend om oplossingen" vragen. Ook hier weer de externe perspec-

tieven dus. De vraag is dus zeer of het adagium, dat slechts het wetenschappelijk belang leidend is 

voor de wetenschapper, nog te gelden heeft? Nogmaals, je merkt toch dat er rondom deze thema’s 

een sfeer van niet alleen zelfevidentie maar ook zelfcensuur is komen te hangen, iets wat Geert ten 

Dam ook in haar openingsrede adresseerde.  

 

De vraag is natuurlijk: wat is nu het probleem, want het is toch goed om tegen racisme te zijn, voor 

queer, voor vrouwenemancipatie, tegen koloniserende uitbuiting, tegen slavernij — kortom tegen 

sociale onrechtvaardigheid?  

 

Als we het boek Cynical theories er nog eenmaal bij nemen dan vond ik het meest elegante deel het 

slot. Daar zeggen ze: ja, sociale onrechtvaardigheid bestaat en er ligt hier een verantwoordelijkheid 

van de wetenschap. Ja, interdisciplinaire theoretische benaderingen zoals race, gender en sexuality 

studies in de geesteswetenschappen zijn zeer waardevol. Ja, het is belangrijk dat blinde vlekken voor 

‘intersected identities’ aandacht krijgen. En ja, reflectie op het eigen perspectief van de wetenschapper 

is nuttig en noodzakelijk. Maar het gaat te ver als groepsidentiteit boven het unieke individu wordt 

gesteld. Waar machtsonderdrukking (racisme, patriarchaat, homofobie) wordt verondersteld. Waar 

reeds het streven naar een gedeelde objectiviteit, neutraliteit of waarheid als ideologische bias wordt 

weggezet – nota bene door wetenschappers zelf. Waar wetenschap beleidsmatig wordt ingezet om 

‘kritisch’ op zoek te gaan naar bevestiging van een probleem (koloniaal denken, patriarchaal den-

ken, cis-normatief denken) – zonder voldoende ruimte voor falsificatie. Waar zelfcensuur acade-

mische vrijheid aantast. 

 

Maar het grootste punt van kritiek van de auteurs dat je hier zou kunnen noemen is dat waar de 

grondslag voor de wetenschap zélf activistisch wordt, wetenschap de maatschappij niet adequaat 



 9 

dient. Want zeker in een maatschappij die polariseert, zou je toch denken dat de wetenschap op 

zoek gaat naar feiten, een objectiviteit en een waarheid die we delen. Het vertrouwen in wetenshap 

is erop gebaseerd dat wetenschappers daarnaar streven. Misschien vind je deze niet – al dan niet door 

vormen van met positionaliteit samenhangende bias – maar dat is nu eenmaal eigen aan kernwaar-

den: dat je ze nastreeft, ook al is het misschien wel onmogelijk ze bereiken. Ik denk dat juist daar 

de maatschappelijke en samenbindende rol van de wetenschap ligt. Eerder nog dan in die speci-

fieke maatschappelijke thema’s, die van tijd tot tijd en van persoon tot persoon verschillen. 

 

Kortom, waar pleit ik voor? Mijn betoog is: de huidige code laat expliciet ruimte voor activistische 

wetenschap ten koste van academische onafhankelijkheid. In de praktijk wordt die ruimte ook 

gevoeld en lijkt deze ook te worden genomen, al dan niet beleidsmatig. Maar dit mag nooit in de 

plaats mag komen van de primaire maatschappelijke taak van de wetenschap: om de gedeelde wereld een 

klein beetje beter te begrijpen. En om gedeelde feiten op het spoor te komen. Ik zou dan ook graag 

pleiten voor een wijziging van de huidige gedragscode, met eerherstel voor de kernwaarde onpar-

tijdigheid. 

 


